REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM OKRĘGOWEGO
IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY

1.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, w tym: Zbiory Archeologiczne, Europejskie
Centrum Pieniądza, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Dom Leona Wyczółkowskiego oraz Spichrze nad
Brdą, jest otwarte dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach:
 w sezonie letnim (kwiecień-październik)
wtorek, środa, piątek – 10.00-18.00
czwartek – 10.00-19.00
sobota, niedziela – 11.00-18.00
poniedziałki – nieczynne
 w sezonie zimowym (listopad-marzec)
wtorek, środa, piątek – 9.00-16.00
czwartek – 9.00-18.00
sobota, niedziela – 10.00-16.00
poniedziałki – nieczynne

2.

Exploseum jest otwarte dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach:
Zwiedzanie indywidualne:
 w sezonie letnim (kwiecień-październik)
wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela – 9.00-17.00
czwartek – 9.00-19.00
poniedziałki – nieczynne
 w sezonie zimowym (listopad-marzec)
wtorek – niedziela – 9.00-15.30
poniedziałki – nieczynne
Zwiedzanie w zorganizowanych grupach:
 w sezonie letnim (kwiecień-październik)
9.30-12.00
11.30-14.00
12.30-15.00
14.30-17.00
16.30-19.00 (w czwartki)
 w sezonie zimowym (listopad-marzec)
9.30-12.00
12.30-15.00
13.30-16.00
(Wcześniejsza rezerwacja wizyty grupy gwarantuje oprowadzanie w wybranym terminie; rezerwacje
prowadzone są pod numerem telefonu: 883 366 056)

3.

W Centrum Edukacji Muzealnej od wtorku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum (jednak nie
dłużej niż do godz. 16.00) prowadzona jest działalność edukacyjna.

4.

Ostatnie wejście do Muzeum (z wyjątkiem Exploseum) jest możliwe najpóźniej na 20 minut przed
jego zamknięciem. Ostatnie wejście na wystawę stałą w Exploseum jest możliwe na 1 godzinę przed
zamknięciem; w przypadku wejścia jedynie na wystawę czasową na 30 min. przed zamknięciem.
Zwiedzanie całej trasy w Exploseum (wystawy stałej) trwa 2 godziny, wejście na trasę na 1 godzinę
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

przed jej zamknięciem umożliwia zwiedzenie jedynie fragmentu ekspozycji. Po upływie ww. czasu
kasa nie sprzedaje biletów wstępu.
W poniedziałki oraz niektóre dni świąteczne: 1 stycznia – Nowy Rok, Wielka Sobota, Niedziela
Wielkanocna, Uroczystość Bożego Ciała, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, Wigilia i 25
grudnia – Boże Narodzenie, Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających.
Dyrektor może zarządzić zamknięcie Muzeum w inne dni ze względów organizacyjnych.
Obiekty Muzeum mogą być czasowo wyłączone ze zwiedzania w czasie trwania imprez
okolicznościowych.
Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za wejście do Muzeum oraz okazanie dokumentu
uprawniającego do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp.
Przed wejściem do sal wystawowych (z wyjątkiem Exploseum) należy pozostawić w szatni okrycia
wierzchnie, bagaże, plecaki, większe torby, parasole, itp.
Dzieci do lat 7 mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką dorosłych. Powyższy zapis nie dotyczy
Exploseum (patrz punkt 11).
Na terenie Exploseum, w skład którego wchodzą budynki przemysłu wojennego z okresu II wojny
światowej, występują miejsca mogące zostać uznane za niedostosowane dla małych dzieci m.in.
strome schody, wystające metalowe i betonowe elementy konstrukcyjne. Z uwagi na ww. specyfikę
Exploseum, rekomendowane jest rozważenie udziału w zwiedzaniu dzieci poniżej 3 roku życia lub
kontakt z pracownikiem Muzeum pod numerem tel. 883 366 056 przed planowaną wizytą.
Dyrekcja Muzeum informuje, że obecność dzieci do 14 roku życia jest możliwa wyłącznie pod opieką
osób pełnoletnich. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia z udziałem osób będących
pod opieką dorosłych, wynikłe z niezachowania przez gości należytej ostrożności.
Grupy wycieczkowe i indywidualni zwiedzający mogą korzystać z usług przeszkolonych
przewodników Muzeum po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty.
Ze względów bezpieczeństwa liczebność każdej zorganizowanej grupy zwiedzających nie może
przekroczyć, w zależności o danego budynku, następującej liczby osób:
 Zbiory Archeologiczne – 35 osób
 Europejskie Centrum Pieniądza – 35 osób
 Galeria Sztuki Nowoczesnej – 35 osób
 Dom Leona Wyczółkowskiego – 35 osób
 Spichrze nad Brdą – 35 osób
 Exploseum – 25 osób
Zwiedzającego Muzeum obowiązuje zakaz:

dotykania eksponatów, z wyjątkiem wskazanych i zalecanych przez Muzeum

palenia tytoniu

przebywania na terenie Muzeum w stanie nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających

wprowadzania zwierząt

spożywania jedzenia (w tym lodów, ciastek itp.) oraz picia

wchodzenia do pomieszczeń służbowych
W Muzeum dozwolone jest filmowanie i fotografowanie, wyłącznie na potrzeby użytku prywatnego,
z wyjątkiem wskazanych wystaw i eksponatów. Filmowanie i fotografowanie jest możliwe bez
korzystania ze statywu, lampy błyskowej oraz innego sprzętu oświetleniowego. Profesjonalne
fotografowanie i filmowanie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Muzeum.
Wszelkich informacji dotyczących wystaw udzielają dyżurujący pracownicy merytoryczni Muzeum
oraz opiekunowie eskpozycji.
W przypadku ogłoszenia alarmu, np. pożarowego, zwiedzający są zobowiązani do
natychmiastowego opuszczenia obiektu muzealnego wskazanymi przejściami i podporządkowania
się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną.
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Muzeum przyjmuje w pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach 11.00-12.00.
W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania
się w miejscach publicznych, osoby winne podlegają odpowiedzialności karnej.
Informacje dodatkowe:
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W Muzeum Okręgowym obowiązują bilety wstępu: indywidualne do każdego z budynków oraz
zbiorcze do wszystkich budynków (z wyjątkiem Exploseum)
Cennik biletów wstępu na ekspozycje stałe i czasowe oraz cennik usług edukacyjnych (z wyjątkiem
Exploseum):
 bilet normalny – 5 zł
 bilet ulgowy – 3 zł
 bilet grupowy – 2 zł/os. (od 10 osób)
 bilet rodzinny – 12 zł (max. 5 osób, w tym min. 1 dziecko)
 bilet zbiorczy normalny – 12 zł (na wszystkie wystawy)
 bilet zbiorczy ulgowy – 8 zł (na wszystkie wystawy)
 bilet zbiorczy rodzinny – 30 zł (max. 5 osób, w tym min. 1 dziecko; na wszystkie wystawy)
 usługa przewodnicka:
 w języku polskim po wystawach w jednym budynku – 20 zł/grupa
 w języku angielskim po wystawach w jednym budynku – 30 zł/grupa
 w języku polskim po wystawach we wszystkich budynkach – 50 zł/grupa
 w języku angielskim po wystawach we wszystkich budynkach – 75 zł/grupa
 lekcja muzealna – 30 zł (za grupę) + bilet wstępu dla każdego uczestnika (max. 25 osób)
 lekcja o charakterze warsztatowym – 35 zł (za grupę) + bilet wstępu dla każdego uczestnika (max.
15 osób)
 warsztaty – 140 zł (bez dodatkowych opłat za bilety wstępu; max. 15 osób)
 soboty:
 wstęp bezpłatny na wystawy stałe
 wstęp na wystawy czasowe biletowany (wg powyższego cennika)
Cennik biletów wstępu na wystawę stałą i wystawy czasowe oraz cennik usług edukacyjnych
w Exploseum:
 bilet normalny – 12 zł
 bilet ulgowy – 10 zł
 bilet grupowy – 8 zł/os. (od 10 osób)
 bilet rodzinny – 30 zł (max. 5 osób, w tym min. 1 dziecko)
 bilet szkolny – 5 zł (przysługuje grupom uczniów szkół do 19 roku życia wraz z opiekunami, od 10
osób; bilet zawiera opłatę za wstęp i usługę przewodnicką, obowiązuje od wtorku do piątku)
 usługa przewodnicka w języku polskim lub angielskim – 5 zł/osoba
 lekcja muzealna – 30 zł (za grupę) + bilet wstępu dla każdego uczestnika (max. 25 osób)
 soboty – wstęp bezpłatny na wystawę stałą
Cennik biletów wstępu na wystawy czasowe oraz cennik usług edukacyjnych w Exploseum:
 bilet normalny – 5zł
 bilet ulgowy – 3 zł
 usługa przewodnicka w języku polskim lub angielskim – 20 zł/grupa
Cenny biletów na zajęcia edukacyjne spoza stałej oferty Muzeum i zniżki dla ewentualnych partnerów
określane są w osobnych zarządzeniach Dyrekcji Muzeum.
Bezpłatny wstęp do Muzeum przysługuje:
 osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury
Polskiej” oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione honorowym tytułem „Zasłużony dla
kultury narodowej” oraz Orderem Wojennym Virtuti Militari
 osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową
„Zasłużony działacz kultury”
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pracownikom muzeów
zorganizowanym grupom studentów kształcących się w zakresie historii, kultury i sztuki oraz
uczniom szkół plastycznych
uczniom Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
zorganizowanym grupom studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo
członkom: Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków
(ICOMOS), Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej,
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce,
Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych,
Stowarzyszenie Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra, Związku Polskich Artystów Plastyków,
Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Związku Polskich Artystów
Fotografików, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,
Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
członkom: Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Bydgoszczy, Towarzystwa Miłośników Miasta
Bydgoszczy i Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Bydgoski im. Stanisława
Niewiteckiego
dzieciom do lat 7
osobom z dysfunkcjami i ich opiekunom, o ile ich stopień niepełnosprawności wymaga opieki
opiekunom zorganizowanych grup szkolnych i grup studentów
posłom i senatorom do Parlamentu RP oraz Parlamentu Europejskiego
radnym Miasta Bydgoszczy
posiadaczom Karty Polaka
kwalifikowanym przewodnikom turystycznym

Ulga w opłacie za wstęp (bilet ulgowy) do Muzeum przysługuje:
 młodzieży szkolnej i studenckiej do 26 roku życia
 emerytom, rencistom, osobom powyżej 65. roku życia
 pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych
Ulgi dla posiadaczy kart lojalnościowych m.in.:
 Bydgoska Karta Rodzinna 3 Plus – 50 % zniżki na bilety: normalne i ulgowe
 Karta Dużej Rodziny – 50% zniżki na wszystkie rodzaje biletów wstępu
 Karta Seniora 60+ – 50% zniżki na bilety: normalny oraz zbiorczy normalny
 Europejska Karta Młodzieżowa EURO 26 – 50% zniżki na bilet normalny
Skorzystanie ze zniżek oraz z bezpłatnego biletu wstępu przysługuje za okazaniem stosownego
dokumentu.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do skorzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za
wstęp są m.in.:
 legitymacja szkolna lub studencka
 legitymacja emeryta lub rencisty
 legitymacja służbowa pracownika muzeum lub innych instytucji kulturalnych i oświatowych
 legitymacja poselska lub senatorska Parlamentu RP
 legitymacja poselska Parlamentu Europejskiego
 legitymacja kwalifikowanego przewodnika turystycznego
 legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, o których mowa
w pkt. 20
 legitymacja przynależności do uprzywilejowanych organizacji i stowarzyszeń
 legitymacja poświadczająca nadanie orderu, medalu lub odznaki, o których mowa w pkt. 20
 dokument potwierdzający wiek
 Karta Polaka
 Karty lojalnościowe, o których mowa w pkt. 20

4|Strona

Zniżki zawarte w Regulaminie nie łączą się.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Muzeum: 52 585 99 66.

Data powstania: 22.01.2018 r.
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